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De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 december 2021

Overwegende dat:

• De doelstelling van de Transitie Visie Warmte (TVW) is om een routekaart naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving in 2040 te schetsen. 

• Deze aanpak alleen kan werken door het creëren van draagvlak onder Gouwenaars en belanghebbende 
stakeholders in Gouda.

• Het tijdpad 2040 in Gouda grotere ambities neerzet dan de landelijke doelstelling van 2050. 

• Dat isoleren in alle omstandigheden een positieve bijdrage levert aan de Goudse beleidsdoelen. 

• Isoleren van woningen tevens bijdraagt aan betere leefomstandigheden in woningen en panden. 

• Isoleren ook bijdraagt aan warmteverlies en daarmee energiekosten verlaagd kunnen worden alsmede 
een bijdrage geleverd kan worden aan de klimaatdoelen. 

• Er een Nationaal Isolatie Programma (NIP) wordt uitgewerkt waar Gouda gebruik van kan maken om 
isolatieprojecten in Gouda te versnellen. 

• Het opzetten van een Gouds Isolatie Programma (GIP) zorgt voor het maximaal aansluiten van de 
Rijksstructuur op de realisatie van projecten in Gouda. 

• Het van belang is als Raad inzicht te krijgen hoe een GIP Gouwenaars kan ondersteunen bijvoorbeeld 
door het geven van energie- en financieel advies, het bieden van een loketfunctie kan bijdragen aan 
versnelling van isolatieprojecten. 

Voegt aan het het besluit behorend bij het raadsvoorstel na besluit 4 het volgende toe:

Binnen het Goudse Energietransitie programma een Gouds Isolatie Programma (GIP) te realiseren, met als 
doel maximaal aan te sluiten op het Nationaal Isolatie Programma. Hiervoor zal een Plan van Aanpak GIP 
gemaakt worden maken waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat er nodig is aan capaciteit en middelen om 
stadsbreed isolatieprojecten te versnellen en uit te rollen over een periode tot 2030. In het Plan van Aanpak 
 worden de mogelijkheden van andere isolatie-ondersteunende fondsen meegenomen. Het Plan van Aanpak 
GIP uit te werken zodat bij de eerste P&C cyclus 2022 tot nadere uitvoering kan worden overgaan. Voor het 
opstellen van het Plan van aanpak wordt incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering in het jaar 
2022. 
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Naam en ondertekening:

Huibert van Rossum – CDA Gouda 

Bo Boxma – VVD 

Lenny Roelofs – SP

Christiaan Quick – Christenunie 

Astrid van Eersel – Onafhankelijk Gouda 


